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Yksityiseen kulutukseen hyväksyttyjen ilotulitteiden ja vähäistä vaaraa aiheuttavien pyroteknisten tuotteiden varas-
toinnista kaupan yhteydessä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään yksi kuukausi ennen varastoinnin 
aloittamista (laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 63§, asetus räjähteiden 
valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015 45§)

Ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten tuotteiden varastointia koskevista päätöksistä ja tarkastuksista veloitetaan 
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen taksaluettelon mukaiset valvontamaksut.

Nimi

Y-tunnus ja laskutusosoite

Lisätietojen antaja ja puhelin

ILMOITTAJA
(toiminnan-
harjoittaja)

Myymälässä enintään 50 kg luokkien F2 ja F3 ilotulitteita (SFS 4399 tai vastaava säilytysratkaisu). 
Pohjapiirros liitteenä.

Myymälärakennuksessa muualla kuin myymälätilassa sijaitsevassa erillisessä varastossa enintään 100 
kg luokkien F2 ja F3 ilotulitteita (asetuksen 1101/2015 25§ mukainen varastotila). Pohjapiirros liitteenä.

muu varastointiratkaisu, tarkka selvitys liitteenä.

Myymälärakennuksen ulkopuolella pihamaalla sijaitsevassa konttivarastossa enintään neljän viikon 
lyhytaikaista tarvetta varten kuljetuspakkauksissa olevia luokkien F1, F2 ja F3 ilotulitteita enintään 500 
kg siten, että niistä enintään 200 kg on vaarallisuusluokkaan 1.3 kuuluvia (asetuksen 1101/2015 26§ 
ja 28§ mukainen varasto). Asemapiirros tai tonttikartta liitteenä.

Paikka, jossa toimintaa harjoitetaan

Aikaväli, jolloin ilotulitteita varastoidaan

Perustelut, mikäli varastointia muuna kuin sallittuna myyntiaikana

VASTAAVAT 
HOITAJAT

Kaupan ja varastoinnin vastuuhenkilön nimi, tutkintotodistuksen numero sekä yhteystiedot (puhelin-
numero) ja todistus liitteenä. Vastuuhenkilöllä on oltava riittävät valtuudet tehtäviensä hoitamiseen.

Mikäli räjähteitä säilytetään pihalla sijaitsevassa varastokontissa, tulee kontin sijoittamiselle olla maanomistajan/
haltijan kirjallinen lupa ilmoituksen liitteenä. Räjähteiden varastointi pysäköidyssä ajoneuvossa on kielletty.

2. vastuuhenkilön sijainen1. vastuuhenkilön sijainen

MÄÄRÄT, 
SIJAINNIT
(rastita 
soveltuvat)

KULJETUKSET/
TÄYDENNYK-
SET

Kuljetukset ADR-kalustolla ja -ajoluvalla.

Kuljetukset ilman ADR-kalustoa ja -ajolupaa ja kuljetusyksiköissä ei ylitetä vaarallisten aineiden kuljetuk-
sesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen A kohdassa 1.1.3.6.3 tarkoitettuja 
määriä (vapaaraja).

Mahdollinen tarkempi selvitys kuljetusjärjestelyistä:

Vakuutan edellä olevat tiedot paikkansapitäviksi. Ymmärrän, että virheellisten tietojen antaminen, räjähdelainsäädännön 
rikkominen tai pelastusviranomaisen tätä ilmoitusta koskevan päätöksen ehtojen noudattamatta jättäminen saattaa 
johtaa myynnin keskeyttämiseen tai muihin tarvittaviin toimenpiteisiin sekä asian saattamiseen poliisiviranomaisen 
tutkittavaksi epäiltynä räjähderikoksena, vaarallisten aineiden kuljetusrikoksena tai räjähdesäännösten rikkomisena.

_____ /_____ 20_____
Allekirjoitus Nimenselvennys
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Sticky Note
Lähetä lomake sähköpostilla, paina Lähetä lomake -painiketta.Valitse ensin sähköpostiohjelma ja paina OK
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LIITTEET

LOMAKKEEN PALAUTUS

Täytä lomake ja paina ”Lähetä lomake”. Voit myös tallentaa lomakkeen tietokoneellesi. 

Palauttaessasi lomakkeen sähköisesti, jätä allekirjoituskenttä tyhjäksi.

Ilmoituksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen
Varsinais-Suomen pelastuslaitos/riskienhallinta, Eerikinkatu 35, 20100 Turku. 

Lisätietoja asiasta verkkosivuilla www.vspelastus.fi tai p. 050 433 0260, pelastuslaitos.riskienhallinta@turku.fi 

1. Selvitys siitä, miten räjähteiden varastointi on huomioitu pelastussuunnitelmassa, sekä menettelyt joilla 
toiminnanharjoittaja varmistuu myynnin ja varastoinnin turvallisuudesta.

2. Varastojen ja myyntipisteen sijainti rakennuksessa muuhun rakennuksen toimintaan nähden (piirustus 
mittakaavaan 1:50 tai 1:100)

3.  Rakennuksen ja mahdollisen konttivaraston sijainti muuhun ympäristöön nähden, lähiympäristö 100 
metrin säteellä (asemapiirros mittakaavaan 1:1000 tai 1:2000)

4.  Vastuuhenkilöiden todistukset

5.  Vastuuhenkilöiden sitoumus tehtävien vastaanottamisesta

6.  Maanomistajan / haltijan kirjallinen lupa konttivaraston sijoittamiselle.

7.   Asetuksen 819/2015 68 § mukainen kirjallinen ohje, jonka mukaisesti kuluttajalta palautuvien viallisten 
ilotulitteiden turvallinen säilytys ja toimitus takaisin valmistajalle tai maahantuojalle järjestetään.

8.   Muu liite:

http://www.vspelastus.fi
mailto:pelastuslaitos.riskienhallinta%40turku.fi?subject=
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